
8b Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

Lekcje online do środy  

25 czerwca – pożegnanie z  wychowawcami online 

22 czerwca uczniowie oddają książki do biblioteki w godzinach 9.00 – 14.00 

na Wolności 

religia/etyka 24.06. - środa - Pomyśl, jak wyglądała w tym roku (wrzesień- czerwiec) 

Twoja relacja z Panem Bogiem (uczestniczyłeś w niedzielnej Mszy Św., 

pamiętałeś o spowiedź) i drugim człowiekiem (byłeś koleżeński? Okazywałeś 

szacunek kolegom i koleżankom?).  

Czy poznałeś bardziej Boga?  

Czy przeczytałeś Ewangelię we św. Mateusza?  

25.06. - czwartek – Podziękuj tak, jak potrafisz Panu Bogu i Rodzicom za cały 

rok pracy i nauki. 

język polski Proszę przeczytać dowolny nieomówiony podczas lekcji tekst w podręczniku i 

omówić go – temat, problematykę, przynależność rodzajową i gatunkową. 

język 

angielski 

Grupa K.Kmiecik - lekcja online wtorek 10.45 ”Indicating objects and 

clarifying – a video” 

Grupa D. Jarzyńska 22.06. - poniedziałek lekcja online 9.00-9.30 

T: Powtórzenie słownictwa poznanego w klasie ósmej na wesoło. 

Grupa A. Jank 

MyEnglishLab - Assignments 

język 

niemiecki 

Meine Sommerferien 

Opis lekcji na Teamsach 

EDB Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z pierwszej pomocy. 

historia Lekcja online we wtorek godz. 8:55 

WOS Lekcja online we wtorek godz.8.00 

biologia T: Ochrona środowiska na co dzień. 

 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych i 

bezpiecznych wakacji. 

 

geografia Powtórzenie wiadomości o poznanych kontynentach. Rozwiąż krzyżówkę str. 

95 w zeszycie ćwiczeń. 

matematyka Gry i zagadki matematyczne- podsumowanie wiadomości z zakresu klasy 

ósmej. 

chemia Związki biologicznie czynne groźne dla zdrowia i życia- prezentacje. 

fizyka Lekcja on-line środa godz. 12.00 

informatyka Powtórka wiadomości. Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

 

wychowanie 

fizyczne 

Zestaw ćwiczeń nr 24 (22.06.20 r. - 25.06.20 r.)   
Klasa 8 b 
 
stacjonarne (w domu): 
- ćwiczenia ogólnorozwojowe, koordynacyjne, wzmacniające itp.                              

na zewnątrz (na powietrzu np. ogród, boisko, plaża, park, las itp.):   
- doskonalenie podań, odbić i rzutów: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, 
ręczna.  
 
Udanych, aktywnych i bezpiecznych wakacji oraz dostania się do wymarzonej 
szkoły średniej 😉 



Marek Leszczyński 
DZIEWCZĘTA😊 

Kochane ten rok dobiega końca. Zakończymy go tanecznym krokiem;-))  
Rozgrzewka, ( przed ćwiczeniami, tańcem).  
https://youtu.be/IxA4sApBSuA 
Ćwiczymy w rytm muzyki Just Dance – Waka Waka This Time For Africa 
https://youtu.be/gCzgc_RelBA 
Just Dance – Gangnam Style 
https://youtu.be/AV1biKT426I 
Jeszcze jeden układ taneczny;-))) Tu nie dość, że ćwiczycie to szlifujecie 
również język angielski;-) Blanco Brown- The Git Up (śpiewa, co robi w 
danym momencie);-)))Polecam ten układ:-))) 
https://youtu.be/Q7U6AoZ27yE 
Nie zapominajcie o ćwiczeniach na zewnątrz( jazda na rowerze, spacery, 
marszobieg, bieg.) 
Pozdrawiam Ewa Róg😉 

doradztwo 

zawodowe 

Zajęcia zakończone:) 

Wychowanie 

do życia w 

rodzinie 

Lekcja w załączniku 😊 Pozdrawiam i życzę szczęśliwego i pięknego życia 😊 

Spełnienia młodzieńczych marzeń 😊 Halina Koput 

 

https://youtu.be/IxA4sApBSuA
https://youtu.be/gCzgc_RelBA
https://youtu.be/AV1biKT426I
https://youtu.be/Q7U6AoZ27yE

